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فشار مضاعف بر زنان ایرانی به بهانه 
افزایش جمعیت، چرا؟

1

در شرایطی که بحران  بیکاری و گرانی اولیه ترین مایحتاج 
غذایی و زندگی، حتی نان را از سفره مردم ایران ربوده 
است، خامنه اي در روز ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱ طی پیامی 
به ستاد ملی جمعیت که ریاست آن را ابراهیم رئیسی بر 
عهده دارد بر سیاست زن ستیزانه افزایش جمعیت تاکید 

کرد. وی در این پیام با تشکر از مهره های خود در 
مجلس و دولت که در این زمینه کار می کنند »افزایش 

نسل و جوان شدن نیروی انسانی« را »سیاستی حیاتی و از 
ضروری ترین فرائض« دانست و سپس آسیب های ناشی از 
افزایش جمعیت را »موهوم« خواند. )سایت شخصی خامنه 

ای – ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱(
مقامات رژیم والیت مطلقه فقیه، خود را مجاز به دخالت 

در خصوصي ترین موضوعات فیزیكي و خانوادگي مردم 
می دانند و برای بقای حاکمیت نامشروع خود به راحتی از 

زندگی مردم هزینه می کنند. 

تالش های این رژیم تحت عنوان جوان سازی و افزایش 
جمعیت ایران یکی از اینگونه سیاست ها است که در 

قانونی با همین نام سعی می کند سرکوب  زنان ایران را 
در قالبی ظاهرا منطقی نهادینه کند.

سیاستی که سازمان عفو بین الملل در مارس ۲۰۱۵ و سال 
ها پیش از تبدیل شدن این سیاست به قانون رسمی کشور 

در مورد آن نوشته بود: »قوانین پیشنهاد شده اقدامات 
تبعیض آمیز را افزایش داده و حقوق زنان و دختران را 
چندین دهه به عقب بر میگرداند. مقامات یك فرهنگ 
خطرناك را ترویج میدهند كه طبق آن زنان از حقوق 

كلیدي خود محروم شده و به عنوان دستگاههاي تولید 
بچه به آنها نگریسته میشود.«

آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 
اخیر خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به قوانینی 

چون قانون »جوانی جمعیت« نیز اشاره و نسبت به عواقب 
ناگوار این قوانین ابراز نگرانی کرده بود.

پیش از آن، و در پی ابالغ قانون »حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت« از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان 

حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده 
بودند و با انتشار بیانیه ای این قانون را »نقض مستقیم حقوق 

زنان بر اساس قوانین بین المللی« خواندند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: 

»پیامدهای این قانون برای حق سالمتی زنان و دختران 
فلج کننده خواهد بود و نشان دهنده یک چرخش 

هشداردهنده و قهقرایی است.«
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان ها نیز تصویب 

این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سالمت جنسی 
و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.

فعاالن حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش 
اشتغال زنان، افزایش کودک همسری و تولد کودکان 

نارس اشاره کردند. )ایران اینترنشنال – ۳۱خرداد ۱۴۰۱(

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل:
پیامدهای قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« برای حق سالمتی زنان و 

دختران فلج کننده خواهد بود و نشان دهنده یک چرخش هشدار دهنده و قهقرایی 
است.
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ولی فقیه آخوندها در سال ۱۳۹۲ در یک سخنرانی از 
نهادهای اجرایی جمهوری اسالمی ایران خواست تا 

افزایش جمعیت کشور را در اولویت های کاری خود قرار 
دهند. وی پس از آن در شهریور ۱۳۹۵ نیز طی یک فرمان 
۱۶ماده ای، »سیاست های کلی خانواده« را به دستگاه های 

حکومتی ابالغ کرده و مجددا بر ترویج فرزندآوری و 
نقش خانه داری زنان تأکید نمود.

پس از فرامین خامنه ای شاهد اقدامات زورگویانه توسط 
انواع نهادهای حکومتی بودیم. در مهرماه ۱۳۹۹، ستادی 

تحت عنوان »ستاد جمعیت و تعالی خانواده« تشکیل دادند 
و در همان زمان اعالم شد که قانون افزایش جمعیت در 
دستور مجلس نیز قرار گرفته است. )خبرگزاری رسمی 

ایرنا – ۱۵مهر ا۱۳۳( 
همه سیستم اجرایی کشور شامل سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی از ارگانهای عضو این ستاد می 
باشند.

2
قانون افزایش جمعیت چیست؟

اما در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ قانونی تحت عنوان »قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت« رسما در مجلس رژیم به 

تصویب رسید. سپس در ۲۴آبان  ۱۴۰۰ پس از تصویب 
شورای نگهبان به رئیس جمهور مالیان ابالغ گردید. 

)سایت حکومتی شناسنامه قانون(
بر اساس این قانون، سقط  جنین ممنوع شد و توزیع وسایل 
جلوگیری از بارداری متوقف گردید. همچنین غربالگری 

اجباری مادران باردار برای جلوگیری از تولد نوزادان 
معلول حذف گردید. غربالگری مادران پیش از این برای 

مشخص شدن وجود بیماری مادرزادی و یا احتمال آن در 
جنین انجام می شد. 

البته پیش از تصویب این قانون هم سقط جنین در ایران 
بدون مجوز پزشک و بعد از ۴ماهگی ممنوع بود و مادر 

باید در برابر آن محاکمه می شد و دیه می پرداخت. 
براساس قانون ۱۳۸۴ شمسی، سقط جنین تنها در شرایط 

عسر و حرج یعنی نمونه هایی مانند جنین  های مبتال به 
سندروم داون، بیماری های ژنتیکی و مغزی، مواردی که 
نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا 
ستون فقرات او تشکیل نشده مجوز پزشکی می گرفت. 

 اما بر اساس مصوبه اخیر مجلس و مطابق با ماده ۵۶ »طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده«، هیچ فردی اعم از 
پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی 

مادر و پدر در این خصوص نمی توانند تصمیم گیرنده 
باشند. طبق این مصوبه دو فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی 

و یک متخصص متعهد به رژیم والیت فقیه باید نظر 
بدهند. یعنی اگر مادر و پدر بگویند امکان نگهداری از 
کودک معلول را ندارد، اهمیتی ندارد بلکه نهایتا قاضی 
زن ستیز حکومتی باید تعیین کند که آیا مادر و خانواده 
با وجود کودک معلول در حرج قرار می گیرند یا خیر! 

)خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا – ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۱(
صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت 

در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ از ممنوعیت های جدید در این 
باره خبر داد و گفت: »در قانون جدید، مباشرت یا معاونت 

در سقط جنین جرم انگاری می شود و برای فرد خاطی 
مجازات سنگین در نظر گرفته می شود؛ از جمله اینکه اگر 
فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، 

پروانه پزشکی اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، 
باطل می شود.«

این مقام حکومتی همچنین تصریح کرد که »بر اساس 
دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که 

سابقه تولد فرزند دارای مشکالت ژنتیکی و سندروم داون 
ندارند، نیازی به غربالگری ندارند« و توضیح داد که از 
این پس بیمه های درمانی هزینه های غربالگری جنین را 

برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور 
هستند، نخواهند پذیرفت.

جباری سپس تأکید کرد: »خارج این دستورالعمل اگر 
قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد 

محاسبه شود.« )خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۳۱خرداد 
)۱۴۰۱

در شرایطی که بحران  بیکاری و گرانی اولیه ترین مایحتاج غذایی 
و زندگی، حتی نان را از سفره مردم ایران ربوده است، خامنه ای بار 

دیگر بر سیاست زن ستیزانه افزایش جمعیت تاکید کرد 
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دیکتاتوری مذهبی که همه سیاست هایش را با زور و 
سرکوب به مردم تحمیل می کند، برای مجبور کردن زنان 
به فرزند آوری به هر قیمت نیز به راه حل انتظامی و امنیتی 

رسید و بر اساس قانون موسوم به »حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« یک قرارگاه تشکیل داد! 

در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، صالح قاسمی، دبیر مرکز 
مطالعات راهبردی جمعیت ایران در حکومت آخوندی در 

مراسم افتتاح قرارگاه موسوم به خانواده و جمعیت استان 
قزوین گفت: نرخ باروری زنان در ایران ۹ برابر کاهش 

یافته است. 

قرارگاه خانواده و جمعیت!

وی توضیح داد: سال ۶۵ به طور متوسط از هر زن ۵.۶ 
فرزند متولد می شد که این نرخ باروری با ۹.۳ برابر کاهش 

در حال حاضر به ۰.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است.
وی سپس با غیرقانونی نامیدن سقط جنین زمینه را برای 

بگیر ببند و نقض حقوق زنان در این زمینه باز کرد.
در همین مراسم مدیرکل زنان و خانواده استانداری 

قزوین، کبری علیخانی نیز با انتقاد از جدی گرفته 
نشدن فعالیت های شورای راهبردی جمعیت، بر قوانین 
سرکوبگرانه رژیم علیه زنان صحه گذاشته و گفت: »با 

وجود راه اندازی این شورای مهم شاهد اجرای کند 
سیاست های جمعیتی بودیم و به همین خاطر قرارگاه 

جمعیت و خانواده را راه اندازی کردیم تا اجرای قانون 
جوانی جمعیت با سرعت بیشتری دنبال شود.« )خبرگزاری 

حکومتی تسنیم – ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۱(
تقریبا هم زمان با تشکیل این ستاد، سازمان برنامه و 

بودجه رژیم نیز در روز ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۱ یک هزار 
و ۷۰ میلیارد تومان )۳۲.۵ میلیون دالر( به اجرای قانون 

زن ستیزانه افزایش جمعیت بودجه اختصاص داد. )سایت 
حکومتی اقتصاد نیوز – ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۱(

زنان از حقوق کلیدی خود 
محروم شده و به جای 

انسانهایی که حق انتخاب بر 
بدن و زندگی خود دارند، به 

عنوان دستگاه های تولید بچه 
به آنها نگریسته می شود
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4
 سایر اقدامات عملی رژیم در تحمیل طرح 

افزایش جمیت

آخوند رسول ساکی، دبیر شورای رهبری جمعیت و 
خانواده حوزه  های علمیه در همایش »ایران جوان« به 
وضوح بر به خانه راندن زنان به بهانه افزایش جمعیت 

تاکید کرده و گفت: »خروج زنان از خانه موجب کاهش 
باروری زنان شده است. دهه شصت به ازای هر ۱۰ زن، 

۶۴ فرزند متولد می شد. در سال ۱۳۹۰ نرخ باروری به ۱/۲ 
رسید.«

وی تصریح کرد که »ما باید نسبت به مسئله جمعیت ورود 
پیدا کنیم« و انواع تشکل ها و جلسات ارگانهای حوزه 
در این راستا را برشمرد. )خبرگزاری حکومتی رکنا – 

۲خرداد ۱۴۰۱(
بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۰ مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو به معاونان و در راستای 

اجرای ماده ۵۱ قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط 

با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقالم پیشگیری 
و تشویق به استفاده از آن ها در شبکه بهداشتی درمانی 

وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع و هر گونه ارائه 
دارو های جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر 
کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقالم پیشگیری 

منوط به تجویز پزشک شد. 
پیش از تصویب این قانون اقالم پیشگیری از بارداری 

توسط خانه های بهداشت یا سازمان های غیردولتی فعال 
در حوزه آسیب های اجتماعی به صورت رایگان در اختیار 

اقشار نیازمند و افراد آسیب دیده مانند افراد کارتن خواب 
قرار می گرفت. )سایت حکومتی افکار نیوز – ۸خرداد 

)۱۴۰۱
با ممنوعیت این اقدام و با توجه به ناآگاهی و البته فقر 

گسترده در جامعه ایران تولد نوزادانی که به دلیل فقر و 
عدم آمادگی خانواده در شرایط بسیار نازل اجتماعی و 

اقتصادی رشد کرده و به سرنوشتی نامعلوم دچار می شوند 
کم نیست. 

زنانی که به هر قیمت نخواهند در شرایط ناامن اقتصادی 
و رفاهی فرزند خود را به دنیا بیاورند راهی جز اقدامات 

غیرقانونی، غیربهداشتی و خطرناک ندارند. این روند 
حاصلی جز خطر جانی و سالمتی برای زنان ندارد.

جالب اینجاست که رژیم برای اعمال طرح سرکوبگرانه 
افزایش جمعیت که زنان و مادران باید قیمت اصلی آن را 
بپردازند برای پدران مشوق اعالم می کند تا آنها را نیز به 

اهرم فشار علیه زنان تبدیل نماید. بر اساس طرحی که روز 
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در نشست علنی مجلس تصویب 
شد، مشموالن غایب و غیرغایب باالی ۳۰ سال به شرط 

آن که دارای دو فرزند باشند، از سربازی به رایگان معاف 
خواهند شد. )ایندیپندنت فارسی – ۷مارس ۲۰۲۲(

پیامدهای قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت

تصویب کنندگان این قانون به صورت دستوری و وعده 
مشوق های مالی به دنبال فرزندآوری هستند. حال آنکه 
طرح جوانی جمعیت منجر به تسهیل ازدواج جوانان و 

ارتقا کیفیت زندگی مردم نشده است. برای تسهیل ازدواج 
و فرزندآوری باید ابتدا رفاه و سطح اقتصادی زندگی 

مردم را به نقطه قابل قبول رساند حال آنکه در حال حاضر 
افرادی که به امید این مشوق ها اقدام به فرزندآوری کنند 

زیر بار هزینه های تولد و پرورش فرزند خود می مانند 
و بسیاری مجبور به از بین بردن جنین یا نوزاد خود می 

شوند.
یک کارشناس حکومتی، محمدرضا محبوب فر با تاکید 

برنگران کننده بودن وضعیت موجود اظهار می کند: »بنا 
بر اعالم وزارت بهداشت روزانه هزار جنین در کشور به 
صورت قانونی یا غیرقانونی سقط شده و می میرند، که به 

این آمار رسمی باید آمار غیررسمی و ثبت نشده سقط 
جنین و نیز نوزادان متولد و رها شده را نیز اضافه کرد 

مانند آنچه طی روز های گذشته رخ داده است.«
این کارشناس سپس تخمین می زند که »روزانه بین ۲ 
هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا متولد 

و رها می شوند، که ناشی از همین سیاست های مصوب 
است«. این جامعه شناس تاکید می کند که قانون جوانی 
جمعیت در حال حاضر تبدیل به بحرانی مضاعف شده 

است و شاهد تکثیر آسیب های اجتماعی هستیم. افزایش 
سقط جنین و نوزادان سرراهی دستاورد این طرح است. 

در این شرایط گرانی لوازم پیشگیری از بارداری از 
دسترس ۴۰ میلیون نفری که نیازمند حمایت های اقتصادی 

و مشاوره ای هستند با دستور این قانون خارج شده است. 
)سایت حکومتی افکار نیوز – ۸خرداد ۱۴۰۱(

عالوه بر این، همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه 
با ایدز، درباره مفاد طرح افزایش جمعیت و محدودیت 

استفاده از روش های پیشگیری از بارداری گفت که این 
طرح نه فقط می تواند بارداری ناخواسته و بیماری های 

مقاربتی را افزایش دهد بلکه با محدودیت وسایل 
پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتال به ایدز 

خواهیم بود. )ایران اینترنشنال – ۳۱خرداد ۱۴۰۱(



طرح افزایش جمعیت  11تیر ۱۴۰۱ - ژوئیه ۲۰۲۲

5
طرح افزایش جمعیت و نوزادان رها شده

پا به پای گسترش فقر در ایران، با پدیده دردناک فروش 
کودک و یا حتی رها کردن نوزادان در معابر عمومی 

مواجهیم. اکنون با هرچه سخت تر کردن امکان مدیریت 
خانواده توسط مادر، شاهد افزایش دریغ انگیز این گونه 
نمونه ها هستیم. مادران فقیر یا کارتن خواب و مادرانی 

که تحت سرکوب شدید نظام مردساالر حاکم مجبور به 
وضع حمل شده اند، و نتوانسته اند دست به سقط جنین 

بزنند، در شرایط استیصال ناشی از نداشتن امکانات اولیه 
نگهداری از کودک ترجیح می دهند به جای اینکه سالیان 
شاهد رنج افزایش یابنده کودک خود باشند همان اول از 

او دل بکنند. 
تصاویر و ویدئوهای این صحنه ها آنقدر در رسانه های 

اجتماعی منعکس می شود که حتی کارشناسان حکومتی 
نیز مجبور به ابراز نظر می شوند. در آخرین نمونه که روز 

۵ خرداد ۱۴۰۱ به وقوع پیوست، محمد نصیری، معاون 
اجتماعی سازمان بهزیستی، صحت خبر رها شدن نوزادی 
چندروزه در محدوده خیابان ونک در مقابل شیرخوارگاه 
آمنه را تایید کرد. )سایت حکومتی همشهری – ۷ خرداد 

)۱۴۰۱

وی سه روز پیش تر در روز ۴خرداد نیز ضمن تایید خبر 
پیدا شدن یک کودک در کنار سطل زباله در نازی آباد 
تهران نیز از انتقال کودک به سازمان بهزیستی خبر داد. 

)خبرگزاری حکومتی ایمنا -  ۴خرداد ۱۴۰۱(
اما متاسفانه نمونه ها بسا بیش از شمارش انگشتان دست 

می باشد. محمدرضا محبوب فر )یک کارشناس حکومتی( 
فاش ساخت: »براساس آمار هایی که از مراکز بهداشتی، 
مددکاران اجتماعی و ... در اختیارش قرار گرفته است، 
طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار نوزاد در سراسر کشور 

رها شده است؛ یعنی روزانه ۵۰۰ جنین تازه متولد 
شده«!)خبرگزاری حکومتی رویداد ۲۴ – ۷خرداد ۱۴۰۱( 

باید به این نکته توجه کرد مادری که ماه ها نوزادی 
را در بطن خود پرورش می دهد باید به چه درجه ای 

از فقر و فالکت رسیده باشد که جگرگوشه خود را با 
همان بندناف در خیابان رها  کند. و باید دقت کرد که 

این پدیده آنقدر گسترده شده که مانند همه دردهای 
اجتماعی، نمی تواند بدون عامل حکومتی، سوء مدیریت 

و فساد مقامات آن شکل بگیرد. 

 طرح افزایش جمعیت و برخورد های 
امنیتی

به دنبال مخالفت های گسترده با طرح افزایش جمعیت که 
حتی در سطح وزارت بهداشت صورت گرفت، حکومت 

آخوندی مثل همیشه با برخوردهای امنیتی خود را آغاز 
کرده است. در روز ۷ خرداد ۱۴۰۱ رسانه های حکومتی 
اعالم کردند که علیه محمدرضا محبوب فر به اتهام »نشر 

اکاذیب« اعالم جرم شده و برای او پرونده قضایی تشکیل 
شده است. )خبرگزاری حکومتی آنا – ۷خرداد ۱۴۰۱(

اعالم جرم و پیگرد قضایی شیوه برخورد نظام دیکتاتوری 
آخوندی حتی با مقامات منصوب شده خود می باشد که 

در بیانات خود بر خالف سیاست ها و مانور های خامنه 
ای واقعیت هایی را علنی می کنند. پیش از این نیز پروانه 

سلحشوری، نماینده سابق مجلس و شهیندخت موالوردی، 
مدیر معاونت زنان در دولت اول آخوند روحانی، به دلیل 

انتشار اخبار تکان دهنده حوزه زنان با اتهامات مشابه 
مواجه شده اند. 

نفی دیکتاتوری مذهبی اولویت قطعی 
مردم و زنان ایران

یکی از منافع دیکتاتوری آخوندی در اعمال طرح 
جوان سازی جمعیت، هر چه بیشتر درگیر کردن مردم 
با مشکالت معیشتی است تا بلکه اعتراضات گسترده و 

سرنگونی خود را هر چه می تواند به تعویق بیندازد. رژیم 
آخوندی خود اولین قاتل مردم ایران می باشد. نمونه های 

دردناک جنایات ضدمردمی این رژیم هرگز از خاطره 
مردم ایران پاک نخواهد شد.

سیاست رها کردن مردم در برابر ویروس کرونا بیش از 
۵۳۰هزار نفر را به کام مرگ کشاند. خامنه ای شخصا 

ورود واکسن را ممنوع کرده بود.
کشتار ۱۷۶ نفر مردم بی گناه با هدف قراردادن هواپیمای 

مسافربری اوکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران.

کشتار ۱۵۰۰ تن مردم معترض از گرانی بنزین در جریان 
قیام سراسری سال ۹۸.

کشتار ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و ۱۲۰۰۰۰ 
زندانی سیاسی در دهه ۶۰.

این جنایات مستقیم را باید به تلفات گسترده ای اضافه 
کرد که حکومت آخوندی در نتیجه فساد نجومی بر 

مردم ایران تحمیل می کند. داستان مردمی که مظلومانه 
در فجایع طبیعی سیل و زلزله و آلودگی هوای ناشی از 
تخریب محیط زیست کشته می شوند و همچنین  چند 
برابر بودن تلفات تصادفات جاده ای در ایران نسبت به 

میانگین جهانی و فرو ریختن ساختمان های غیراستاندارد 
مثنوی هفتاد من می شود.

طرح های سرکوبگرانه ای مثل افزایش تحمیلی جمعیت 
درحالی است که در تهران و سایر شهر های بزرگ 

کشور خط فقر مسکن به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است و 
۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین یا بدمسکن 

شده اند. ۳۰میلیون نفر از جمعیت کشور  اجاره نشین هستند 
که ۵۰ درصد درآمدشان صرف تامین مسکن می شود. 

از طرف دیگر با توجه به گرانی های اخیر و حذف 
سوبسید موادغذایی ۸۶ درصد درآمد خانواده ایرانی را 
صرف مواد غذایی می کند و برای نیمی از خانوارهای 
ایرانی چیزی نمی ماند که صرف آموزش، بهداشت و 

درمان کنند. )خبرگزاری حکومتی رویداد ۲۴ – ۷خرداد 
)۱۴۰۱

اینجاست که مردم ایران تنها پاسخ را در اعتراضات 
گسترده ضدحکومتی و سرنگونی تمامیت دیکتاتوری 

مذهبی می بینند. پس تنها راه واقعی برای دفاع از حقوق 
زنان ایرانی که به اعتراف رسانه های حکومتی میدان 

داران و رهبری صفوف قیام های مردمی را بر عهده دارند، 
نیز حمایت از اعتراضات آنها و نفی و بایکوت حکومت 

مالیان می باشد.

طرح تحمیلی افزایش 
جمعیت در برابر خط فقر 
مسکن در تهران و سایر 

شهرهای بزرگ که به ۸۰ یا 
۹۰درصد رسیده و ۴۰ میلیون 
نفر از جمعیت ایران حاشیه 

نشین یا بدمسکن شده اند
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